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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗   

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ      กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า      กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์    กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์      กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.   นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ลาประชุม 
ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๕. นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า วันนี้ (๑๐ กันยายน ๒๕๕๗) ได้เชิญสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓, โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ      
แห่งประเทศไทย และทีวีดิจิตอลทั้งหมด มาหารือในกรณีการถ่ายทอดสดกีฬาเอเช่ียนเกมส์ (Asian Games)         
ครั้งที่ ๑๗ คิดว่าได้ข้อมูลพอสมควรส าหรับให้กรรมการพิจารณาในวันน้ี 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ไม่มี 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที ่ ๔.๑ การขออนุญาตเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส าคัญท่ีให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ
โทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป กรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 
(Asian Games) ครั้งท่ี ๑๗ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(วส.)) 

 

 มติท่ีประชุม 

๑. รับทราบการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ ๑๗ 
ที่จะจัดข้ึนที่เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ผ่านบริการ 



๓ 
 

โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยเป็นการปฏิบัติตามข้อ ๓ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์
ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ด าเนินการให้มีการถ่ายทอดสดกีฬาที่นักกีฬาไทยเข้าแข่งขันโดยครบถ้วน 

๒. อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 
ครั้งที่ ๑๗ ผ่านโครงข่ายการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดสดและการเผยแพร่รายการซ้ า ผ่านช่องรายการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก กสท. จ านวนทั้งสิ้น ๖ ช่องรายการ ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ข้อ ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่
เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕   

๓. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ว่าในกรณี
ที่มีความจ าเป็นต้องขออนุญาตในครั้งถัดไปขอให้บริษัทฯ ด าเนินการยื่นหนังสือมาล่ วงหน้าเพื่อให้ กสท.          
มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาด้วย 

๔. กรณีการขออนุญาตถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ในระบบแอนะล็อก 
คู่ขนานกับการถ่ายทอดสดผ่านบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสท.
เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 

๕. ให้ส านักงาน กสทช.จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ กสทช.เรื่อง 
หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 หมายเหตุ  
๑. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

วาระที ่ ๔.๒ การตรวจสอบการออกอากาศของช่องรายการ PEACE TV ของบริษัท รวยทันที 
จ ากัด (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (ผส.) เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
และส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๓๐ น. 
 


